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Funeraliile constituie unul dintre cele mai importante rituri de trecere, ceea ce justifică
în mare măsură rolul pe care i-l acordă arheologia1. Însă, studiile de specialitate au fost puse
adesea în fața unor informații greu de explicat și nu de puține ori, în cadrul analizei acestora,
supoziția devine preponderentă. Eforturile cercetării, încă insuficiente, au avut, totuși, o
dinamică ce nu poate fi contestată.
Cercetările din cimitirul antic de la Braniște – Nemțișor (jud. Neamț), atribuit Culturii
tumulilor carpatici (secolul al IV-lea p.Chr.)2, ne-a dezvăluit un caz aparte: deși necropola
respectivă se caracterizează prin folosirea incinerației, a fost o adevărată surpriză descoperirea
unui mormânt de înhumație alături de altul de incinerație, ambele adăpostite în același tumul.
Tumulul nr. 4 (1992) face parte din aceeași concentrare a movilelor din zona centrală
a necropolei, fiind plasat mai mult spre nord-vestul primului cerc de monumente (pl. I). Ca și
la alți tumuli, aplatizarea cauzată de lucrările agricole a fost destul de intensă, așa încât
înălțimea sa, în momentul cercetării noastre, nu depășea 0,10 m (!)3, iar mantaua antică a
movilei era distrusă în totalitate; mai mult, la începutul săpăturii arheologice am înlăturat
stratul de pământ arat, de cca 0,15 m, așa încât adâncimile din planul și profilele movilei se
modifică adecvat. Forma tumulului era aproximativ hemisferică (diam. = cca. 11 m).
Construcția movilei funerare a început prin amenajarea unei suprafețe suprapusă peste solul
viu. Nu au fost observate lucrări de marcare a monumentului sau pentru protecție (șanț
circular, pietre etc.). Însă, după cum vom vedea, se poate semnala existența unei construcții
funerare speciale.
Stratigrafia. Din punct de vedere stratigrafic, până la 0,10 m a mai fost găsit un sol
vegetal, cenușiu deschis, sfărâmicios, după care, a apărut un sol dens, castaniu-închis (între
0,10 m–0,21 m), cu pete roșii și negre, însoțite de cenușă, cărbune4, oase calcinate și
fragmente ceramice arse secundar depuse pe o suprafață de pământ ars. Acest strat, descris
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mai sus, continuă și sub platforma de arsură (între cca 0,40 m și cca 0,60 m adâncime), după care,
sub aceasta urma solul viu, de culoare galbenă, amestecat cu pietriș (până la cca 1,15 m adâncime).
Complexul nr. 1 era alcătuit dintr-o arie extinsă de pământ ars, de formă oval
neregulată (diam. = cca 5 m x 7 m) de culoare roșie, în care apăreau reziduri de la rug.
Osemintele calcinate descoperite erau atât de natură umană, cât și animală (cal, bovideu,
porcine tinere, ovicaprine); au fost identificate și resturile nearse ale unui rozător (șoarece).
S-a putut observa că o mare parte a masei de pământ ars, corespunzătoare rugului, la
fel ca și la alți tumuli de la Braniște, se afla în partea răsăriteană a movilei. Examinarea
profilelor (pl. II/C și D), dezvăluie faptul că, așa cum am arătat, mantaua și stratul intermediar
dintre aceasta și nivelul complexului funerar propriu-zis nu mai exista în momentul când am
reluat săpăturile din necropolă. Apreciem că suprafața ocupată de complexul nr. 1 ajungea la
cca 40 mp.
Gropile. În tumul au fost găsite mai multe gropi care erau plasate în afara masei de
arsură (sub aceasta sau spre exterior), pe când altele, într-un număr mai mic, o perforau. O
altă problemă pe care o ridică gropile este cea de natură cronologică, întrucât unele acestea –
după cum voi încerca să susțin –, au precedat rugul și arderea decedatului (pl. II/A).
Groapa nr. 1 a apărut sub o zonă de pietriș ars, la 0,16 m adâncime, sub platforma de
pământ ars (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,33 m), cilindrică în profil și adâncă de
0,25 m. Umplutura: pământ calcinat, de culoare roșie, cenușă, cărbune, oase calcinate de la un
ovicaprin5 și ceramică arsă secundar.
Groapa nr. 2 s-a ivit sub platforma de pământ ars, la – 0,22 m. Era circulară în plan
(diam. = 0,30 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,40 m. Umplutura: fragmente din lutuială
de pereți (?)6, pământ de umplutură, arsură roșie, cenușă, cărbune, oase calcinate de la un
ovicaprin și ceramică arsă secundar.
Groapa nr. 3 a apărut la 0,25 m adâncime, sub platforma de pământ ars (T4/A). Era
circulară în plan (diam. = 0,20 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,42 m. Umplutura: pământ
fin (negru și galben-închis), arsură neagră și roșie, pietricele arse, cărbune, oase calcinate de
la ovicaprine și porcine, precum și ceramică arsă secundar (până la scorifiere).
Groapa nr. 4 a apărut la 0,21 m adâncime (T4/A). Era ovală în plan (diam. = 0,30 m x
0,35 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,40 m. Umplutura: pământ și oase calcinate de porcine.
Groapa nr. 5 a apărut la 0,21 m adâncime (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,38
m), tronconică în profil și adâncă de 0,43 m. Umplutura: pământ fin (negru și galben), arsură
roșie, pietricele, cenușă, cărbune, oase calcinate de ovicaprine și porcine, ceramică arsă secundar.
Groapa nr. 6 a apărut la 0,16 m adâncime (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,30
m), tronconică în profil și adâncă de 0,45 m. Umplutura: pământ pigmentat, pietriș spre fund,
cenușă pietrificată7, cărbune, oase calcinate de bovideu și porcine, ceramică arsă secundar.
Groapa nr. 7 a apărut la 0,21 m adâncime (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,30
m), cilindrică în profil și adâncă de 0,43 m. Pereții și fundul gropii erau placați cu pietre și
pietriș. Umplutura: pământ brun pigmentat, arsură roșie și neagră, cărbune, pietre.
Groapa nr. 8 a apărut la 0,20 m adâncime (T4/B), în afara platformei de ardere. Era
circulară în plan (diam. = 0,30 m), tronconică în profil și adâncă de 0,43 m. Pereții și fundul
gropii erau placați cu pietre și pietriș. Umplutura: pământ fin negru, pigmentat, cărbune și
ceramică arsă secundar.
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Groapa nr. 9 a apărut la 0,25 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/D). Era
circulară în plan (diam. = 0,40 m), hemisferică în profil și adâncă de 0,25 m. Umplutura:
arsură roșie, cărbune, ceramică arsă secundar și oase calcinate de ovicaprin (?).
Groapa nr. 10 a apărut la 0,63 m adâncime, lângă Gr. 9, în afara platformei de ardere
(T4/D). Era circulară în plan (diam. = 0,29 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,13 m.
Umplutura: pământ galben închis, pietricele și cărbune.
Groapa nr. 11 a apărut la 0,41 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/C). Era
circulară în plan (diam. = 0,20 m), hemisferică în profil și adâncă de cca. 0,18 m. Umplutura:
pământ galben clisos8, cenușă, mult cărbune, ceramică arsă secundar și oase calcinate de la un
ovicaprin; printre altele, s-au mai găsit o bucată de tablă de bronz, oxidată, o amforă
fragmentară și bucăți dintr-un vas de sticlă bună, verzuie.
Groapa nr. 12 a apărut la 0,20 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/B). Era
circulară în plan (diam. = 0,29 m), cilindrică în profil și adâncă de cca 0,30 m. Umplutura:
pământ galben-închis, pigmentat, arsură roșie, pietricele și cărbune.
Groapa nr. 13 a apărut la 0,25 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/B). Era
circulară în plan (diam. = 0,36 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,31 m. Umplutura: pământ
galben cu pietriș și cărbune, arsură roșie și neagră.
Groapa nr. 14 a fost semnalată inițial, ca o pată de arsură și cărbune (la – 0,70 m),
după care, la 1,0 m adâncime a apărut groapa propriu-zisă, situată în afara platformei de
ardere (T4/D). Era circulară în plan (diam. = 0,25 m), hemisferică în profil și adâncă de 0,30
m. Umplutura: pământ galben clisos, pigmentat cu roșu și negru, puțin cărbune.
Groapa nr. 15 a apărut într-o lentilă de pietriș, la 0,52 m adâncime, în afara platformei
de ardere (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,30 m), hemisferică în profil și adâncă de cca
0,14 m. Umplutura: pământ pigmentat roșu și negru, ceramică arsă secundar și oase calcinate
de om și de animale (bovideu, porcin, ovicaprin).
Groapa nr. 16 a apărut la 0,40 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/C). Era
ovală în plan (diam. = 0,30 m x 0,20 m), hemisferică în profil și adâncă de cca 0,20 m.
Umplutura: pământ galben pigmentat și arsură roșie.
Groapa nr. 17 a apărut în apropierea gropii nr. 11, la 0,14 m adâncime, în afara platformei
de ardere (T4/C). Era circulară în plan (diam. = 0,35 m), hemisferică în profil și adâncă de
cca. 0,27 m. Umplutura: pământ galben, pigmentat cu arsură roșie și cărbune, ceramică arsă
secundar, oase calcinate de ovicaprin și de la un rozător (șoarece ?). Mai mult ca probabil,
rozătorul menționat a creat groapa nr. 17, unde a transportat o parte din umplutura gropii nr. 11.
Groapa nr. 18 a apărut la 0,41 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/C). Era
circulară în plan (diam. = 0,15 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,12 m. Umplutura: pământ
galben, foarte multă cenușă, cărbune și o bucată de lemn maroniu-roșcat, nears.
Groapa nr. 19 a apărut la cca. 0,10 m adâncime, sub platforma de pământ ars (T4/A).
Era circulară în plan (diam. = 0,35 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,25 m. Umplutura:
pământ pigmentat, puțin cărbune, ceramică arsă secundar și oase calcinate de ovicaprin.
Groapa nr. 20 a apărut în martorul dintre sectoarele B și C, la 0,10 m adâncime, în
afara platformei de ardere. Era circulară în plan (diam. = 0,27 m), în profil avea forma unui
sac și era adâncă de 0,25 m. Umplutura: pământ galben, pigmentat roșu și negru, puțin
cărbune. Se afla la marginea mormântului de înhumație.
Groapa nr. 21 a apărut între T4/A și B, aproape de groapa nr. 5, la cca. 0,20 m
adâncime, și care pare să fost tot o galerie de animal, întrucât în ea nu s-au găsit decât
resturile osoase ale unui rozător (șoarece).
Groapa nr. 22 a apărut între T4/B și C, aproape de Gr. 20, în afara platformei de
ardere, la cca. 0,48 m adâncime, tăind superficial groapa mormântului de înhumație.
8
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Era circulară în plan (diam. = 0,18 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,10 m. Umplutura:
pământ pigmentat, puțin cărbune și oase calcinate de mici dimensiuni, nedeterminate.
Groapa nr. 23 a apărut între T4/C și D, la 0,40 m adâncime, ușor ovală în plan (0,40 m
x 0,34 m), în formă de sac în profil și adâncă de 0,40 m. Umplutura: pământ pigmentat (roșu
și negru), mult cărbune, multă ceramică arsă secundar, sticlă fragmentară „locală”9, o bucată
de pieptene din corn, cu nit de bronz, tablă de bronz și foarte multe oase calcinate ale unui
individ tânăr (juvenis) sau adult, dar și de la un porcin.
Groapa nr. 24 (?). Nu este marcată în plan întrucât aparținea unui înhumat depus peste
un strat de pietre de râu și pietriș, la care nu a fost posibilă sesizarea gropii corespunzătoare
(pl. II/B); oricum, gropile nr. 20 și 22 suprapun scheletul, aflat la cca. 0,58 m adâncime,
așezat pe spate în direcția NE – SV, cu mâinile întinse de-a lungul corpului, având capul
întors spre vest (în dreapta). După cum am spus, scheletul era așezat pe pietre și înconjurat, de
asemenea, de pietre mai late, putându-se sesiza grija și intenția celor care l-au astrucat.
Deoarece pietrișul reprezintă aici solul viu, putem conchide că defunctul a fost instalat aici
înaintea ridicării celorlalte complexe funerare, care, după cum se poate admite, au distrus
groapa de înhumație, ori, poate, ea nici nu a existat, scheletul fiind depus în același timp cu
ridicarea întregului monument. Analiza antropologică a arătat că scheletul respectiv era al
unui fetus sau nou-născut prematur (36-37 săptămâni de gestație). Lângă schelet au fost
semnalate și câteva „bobițe” de pământ ars (?), cărora nu le-am găsit o explicație plauzibilă.
TABEL
Conținutul gropilor din tumulul nr. 4
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În unele locuri au apărut și mici aglomerări de pastă sticloasă, albicioasă, foarte friabilă – afectată, se pare, de
foc, apă și sol –, și din care nu pot fi recunoscute decât cu greu unele forme. Deși, după aspect, substanța
respectivă poate fi asemănătoare sticlei, ea nu deține caracteristicile obișnuite, cunoscute, ale acesteia. După cum
au arătat analizele chimice, acest tip de sticlă nu are un sistem de cristalizare, dar este, totuși, un silicat de sodiu
(cca. 49%), având, se pare, o origine locală (Cf. Emilia Cîrciumaru, M, Cîrciumaru, Analyse chimique et
spectrographique d'un echantillon de Braniște, în „Dacia”, 24, 1980, p. 221.
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Deasupra platformei de pământ ars a complexului nr. 1 au fost găsite, în stratul depus
după cremație, după cum arătam, diferite resturi incinerate ale ofrandelor, mai ales ceramică
fragmentară, împrăștiată aleatoriu, care, de multe ori, a fost posibil să fie întregită cu cea
găsită în gropi. Această observație confirmă simultaneitatea elementelor complexului nr. 1,
adică a suprafeței arse cu cea a gropilor (tabelul), chiar dacă olăria respectivă a fost spartă
ritual înainte sau în timpul combustiei.
Osemintele calcinate ale unor animale, depuse întregi sau parțiale în diferite locuri din
tumul, au aparținut unor specii domestice (cal, bovideu, porcine tinere, ovicaprine), observație
care nu ni se pare neglijabilă, întrucât poate ilustra concludent capitolul referitor la ocupațiile
comunității care a deținut cimitirul de la Braniște.
Se poate face și o altă observație, care, de această dată, sprijină din nou ipoteza
existenței unei construcții pe locul de incinerare: 16 gropi marchează laturile unui patrulater:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22 (pl. II/A). Nu putem lua în considerare Gr.
14, situată mult în afara suprafeței de ardere, dar și gropile 17 și 21, întrucât acestea par să fi
fost doar galerii de animale, în ele găsindu-se oase de rozător (șoarece), însoțite de puține
materiale arheologice care par să fi fost transportate din Gr. 11 și, respectiv, Gr. 5.
Un argument care sprijină presupunerea despre existența unei construcții funerare îl
constituie și cele 11 gropi aflate în afara suprafeței de ardere (8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18,
20 și 22). Al doilea argument în susținerea celor de mai sus îl reprezintă cele 4 gropi, a căror
deschidere se afla sub platforma de ardere: 1, 2, 3, 19. Un al treilea argument îl constituie
faptul că două gropi (7 și 8) au fost căptușite integral cu pietre (pereți și fund), fără a adăposti
un inventar semnificativ (oase sau ceramică). Al patrulea argument este susținut de lipsa
totală de material osos și ceramic din 9 gropi (7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20). În sfârșit, al
cincilea argument ar putea fi apariția numai a materialului faunistic în 10 dintre gropi: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 11, 19 și 22. În fine, oseminte umane calcinate au fost descoperite doar în două
gropi (15 și 23), ca și pe suprafață arsă.
Inventar. Categoria ceramicii modelată cu mâna este slab reprezentată și nu pare a fi
concludentă din punct de vedere cultural: vas-borcan fragmentar, lucrat cu mâna, bombat și cu
talpa dreaptă (pl. LXXXV/1-2), apărut în sectorul A din complexul nr. 1. Pasta este grosieră,
cu șamotă, arsă neuniform, cu miezul brun-negru, iar exteriorul cu pete cauzate de arderea
secundară; oală miniaturală (?), apărută tot în sectorul A; este ruptă din vechime, doar partea
inferioară fiind păstrată fragmentar (pl. LXXXIII/5). Pasta este grosieră, cu șamotă, bine arsă;
culoarea este brun-cenușie, cu nuanțe cauzate de arderea secundară.
Olăria lucrată cu roată este preponderentă și variată, mai ales cea din pastă de
culoare cenușie: 1, oală bitronconică (bombată), cu gura largă și pereții subțiri, apărută în
sectoarele A și C, dar și în gropile nr. 3, 5, 11, și 23. Pasta este bună, cu nuanțe cauzate de
arderea secundară; are o perforație circulară pe gât (pl. III/2); 2, amforetă de mari dimensiuni,
cu două torți și talpa dreaptă (pl. III/6). Pasta este bună, cu nuanțe cauzate de arderea
secundară. Fragmentele provin din sectoarele A și C (complexul nr. 1), dar și din gropile nr.
5, 9, 11 și 23; 3, cană înaltă, cu o toartă, pereții subțiri și talpa dreaptă (pl. III/3). Vasul este
foarte deformat prin ardere (până la scorifiere); fragmentele lui au fost găsite în sectoarele A
și D (complexul nr. 1), dar și în gropile nr. 3, 9, 11 și 23. Pasta este fină, cu nuanțe cauzate de
arderea secundară; este decorată cu incizii pe umăr; 4, ulcior cu o toartă, lucrat dintr-o pastă
bună, acoperit cu un slip cenușiu-gălbui și cu nuanțe cauzate de arderea secundară; deformat
(pl. III/5). Fragmentele lui au fost culese din sectoarele A și C (complexul nr. 1), dar și din
gropile nr. 2, 3, 9 și 23; 5, castron cu gura largă, lucrat dintr-o pastă bună, cu nuanțe cauzate
de arderea secundară (pl. III/4). Fragmentele lui au fost culese din sectorul A (complexul) nr.
1, dar și din gropile nr. 2, 3, 9, 19 și 23; 6, castron fragmentar, cu gura largă, lucrat dintr-o
pastă bună, de culoare cenușie (pl. III/6). A apărut în zona centrală a suprafeței arse. Vasul
poate a fost o urnă (?), deoarece nu pare să fi fost ars secundar.
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Din subspecia ceramicii zgrunțuroase amintim o oală înaltă cu gura largă și talpa
plată, lucrată dintr-o astfel de pastă cenușie, cu nuanțe cauzate de arderea secundară; decorată
cu 5 caneluri (pl. III/1). A apărut fragmentară în sectoarele A și B (complexul nr. 1), dar și în Gr. 9.
Ceramica de import este reprezentată printr-o amforă fragmentară, posibil fusiformă,
recuperată din sectoarele A, B și C, dar și din gropile nr. 9, 11 și 17. Pasta este aspră
(„zaharoasă”), cu nisip și șamotă, de culoare cărămizie și roz-gălbuie10. Se pare că nu a fost
arsă secundar.
Menționăm și alte obiecte, mai mult sau mai puțin deteriorate prin foc, după cum
urmează: fibulă fragmentară din bronz (kräftig profilierte Fibeln?)11, topită parțial și
deformată; oxidată, de culoare verde. A apărut în axul N-S, între sectoarele B și C (complexul
nr. 1). Tub de bronz de mici dimensiuni. A fost găsit în axul N-S, între sectoarele B și C
(complexul nr. 1). Fragment neidentificabil dintr-o tablă de fier. A apărut în sectorul D din
complexul nr. 1 (contemporană ?). „Perle” sau fragmente sferice de bronz topit, care nu pot fi
identificate; ele au fost găsite în sectoarele A, B și C ale complexului nr. 1, dar și în Gr. 23.
Toartă (?) de sticlă de la un recipient neidentificabil, deformată prin ardere, translucidă, de
culoare verzuie (descoperită în Gr. 11). Placă de cataramă rectangulară de bronz, cu două părți
și spinul fixat pe corp (?), cu două perforații, deteriorată prin ardere și oxidată (descoperită în
Gr. 11). Altă placă de cataramă rectangulară de bronz, cu două părți și spinul fixat pe corp (?),
cu patru perforații, deteriorată prin ardere și oxidată (descoperită în Gr. 23). Cataramă ovală
din bronz, în forma literei D rotunjită și cu spin, trecută prin foc și oxidată (găsită în Gr. 23).
Pieptene fragmentar de corn, cu nituri de bronz (apărut în Gr. 23)12.
În încheiere, se poate spune că inventarul recoltat din complexul nr. 1 al tumulului
(platforma arsă și gropi) se înscrie în aceleași date culturale și cronologice cunoscute despre
Cultura tumulilor carpatici.
Comentariu. Construcția monumentului suntem siguri că a pornit de la pregătirea
terenului, prin dezvelirea stratului vegetal antic și adâncirea necesară în solul viu, alcătuit aici
din pământ galben și, uneori, cu nisip, piatră de râu și pietriș. Pe acest nivel de piatră și pietriș
s-a depus într-o primă etapă cadavrul unui nou-născut prematur (fetus). Descoperirea
înhumatului respectiv reprezintă un caz singular în necropolele studiate de către noi.
Explicațiile pot fi multe și doar prin extinderea cercetării sperăm să fim în măsură a oferi o
soluție viabilă.
Întrucât speculațiile pe marginea acestei teme pot fi multiple, deocamdată menționăm
doar următoarele: 1. Provenit dintr-o naștere prematură, fetusul a fost înhumat deoarece nu era
recunoscut ca membru al comunității, cu drepturi depline religioase și sociale. Această
practică, credibilă pentru noi – dar care păstrează o anumită doză de incertitudine –, a fost
întâlnită în mai multe regiuni ale Europei Pre- și Protoistorice (Neolitic, Epoca Bronzului,
Epoca Fierului, până în secolul III p. C.), și ea se referă la un moment precis al decesului unui
copil născut prematur sau foarte mic13. Deși, nu avem date antropologice complete, se pare că
10

Dl dr. A. Opaiț a identificat piesa, ca fiind o producție a centrului din Heracleea Pontică, databilă în secolul al
IV-lea. Îi mulțumim călduros pentru identificare.
11
O. Almgren, Studien über Nordeuropäische Fibelformen der erster nachchristichen Jahrhunderte mit
Berücksichtigung der provinzial-römischen und südrüssischen Formen2, Mannus-Bibliothek 32, 1923, Verlag
von Curt Kabitzsch, Leipzig, 1923, p. 35-37, Tf. IV/69 (Gruppe IV); E. Droberjar, Studien zu den germanischen
Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren, Fontes Archaeologici Pragenses 21, Pragae, 1997, p.
fig. 60/3 (Uherský Brod).
12
Toate materialele rezultate din săpătura arheologică sunt depozitate și înregistrate la Muzeul de Istorie din
Piatra Neamț.
13
N. Baills-Talbi și V. Dasen, Rites funéraires et pratiques magiques, în F. Gusi, S. Muriel, C. Olarià (eds.),
Nasciturus, infans, puerulus, vobis mater terra. La muerte en la infancia. La mort et l'enfance, Pub. Diput. Prov.
Castellon, Castellon, 2008, p. 598-601; L. Tranoy, Fr. Blaizot, V. Bel et P. Georges, Les espaces funéraires, în
Fr. Blaizot (ed.), Pratiques et espaces funéraires, 2009, p. 305-310; O. Levițki, Apartenența culturală a
necropolei tumulare de la Trinca, jud. Edineț, în „MemAntiq”, 234, 2004, p. 380-388; V. Sîrbu, Observații
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această cutumă, așa cum am subliniat, s-a continuat până destul de târziu, când s-a constatat,
de exemplu, că în ambele cimitire de la Văleni, cca 18 % din morminte erau de înhumație și
aparțineau numai copiilor. Ritul înhumației se vede că nu era folosit de altă populație decât de
cea care practica și incinerația în același cimitir, lucru observabil în cele mai multe din
necropolele dacice și daco-romane din aceeași vreme. 2. Se poate admite și posibilitatea ca
fetusul să fi fost rodul unei încrucișări dintr-un membru al comunității de bază cu cel al unei
alte populații, ceea ce i-a atras excluderea de la funeraliile obișnuite. 3. Nu putem înlătura și
ipoteza că acest nou-născut ar reprezenta un sacrificiu/ofrandă/restricție demografică/rit de
fundație pentru posesorul principal al mormântului. Oricum, după cele expuse, socotim că se
poate admite și probabila înrudire a individului înhumat cu cel incinerat14.
A urmat, aproape imediat, după părerea noastră, etapa de construire a unui eșafodaj
funerar, început prin săparea unor gropi de fixare a stâlpilor, menirea lor fiind să susțină o
platformă pe care a fost depus cadavrul unei femei tinere (?) sau chiar construirea unei „cabane”
pentru păstrarea temporară a acesteia15. Sub acest catafalc au fost depozitate materialele
inflamabile necesare combustiei (a cărei intensitate a fost avantajată și de tirajul amplificat de
curentul de aer dezvoltat sub catafalc), din care, așa cum am arătat, nu lipseau mai cu seamă
fagul și coniferele, prezente, de altfel, în multe din monumentele investigate la Braniște16.
Gropile respective, despre care am mai vorbit, în număr de 16 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 16, 18, 20 și 22), marcau o suprafață rectangulară. Dintre acestea, o parte contura
laturile de sud și vest ale patrulaterului și nu aveau material osos și ceramic în umplutura unor
gropi (numerele 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20), pe când altele, care alcătuiau laturile de nord și
est, au dat la iveală și material faunistic (numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 și 22). Această situație nu
o putem explica, cel puțin în momentul de față. Se pare că, după încetarea cremației, o parte
din materialul osos uman a fost ales și concentrat în două dintre gropi (Gr. 15 și 23).
Uneori, lucrările amintite nu se limitau doar la ridicarea rugului, acesta putând fi
completat cu unele anexe, cum ar fi cele care protejau construcția contra vântului puternic
sau, în general, a intemperiilor. În legătură cu astfel de considerații, credem că ar fi fost
deosebit de utile analizele palinologice, în urma cărora ar fi fost posibilă cunoașterea
anotimpului în care a avut loc înmormântarea.
O ultimă etapă a fost reprezentată de ridicarea tumulului propriu-zis, despre care, din
păcate nu mai avem date, întrucât, după cum am subliniat încă de la începutul descrierii
monumentului, în momentul săpăturilor noastre îi fuseseră înlăturate aproape în întregime
straturile de pământ care suprapuneau rugul.
În urma celor expuse până acum, socotim că în necropola de la Braniște – Nemțișor sa folosit ritul incinerației. Însă, această constatare nu exclude și folosirea înhumației, ca
urmare a unor cutume, care, adesea, pot fi doar bănuite, cum s-a văzut și în cazul de față, când
ar fi fost posibil să credem că cimitirul respectiv este biritual.

privitoare la un ritual funerar insolit la tracii nordici din sec. V-III a.Chr., în „Istros”, 15, 2009, p. 50-62; M.
Babeș, N. Mirițoiu, op. cit., în „ArhMold”, 34, 2011, p. 113 (un mormânt asemănător cu cel de la Braniște a fost
dezvelit și în cimitirul de la Grădiștea – Coslugeni) și p. 126-127.
14
V. Mihăilescu-Bîrliba, op. cit., în „Dacia”, N. S., 24, 1980, p. 182-203; N. Baills-Talbi și V. Dasen, op. cit., p.
605; L. Tranoy, Fr. Blaizot, V. Bel et P. Georges, op. cit., p. 299-302.
15
N. Mirițoiu și M. Udrescu, loc. cit.
16
I. A. Lupu, V. Mihăilescu-Bîrliba, op. cit., p. 398 și 400 (tab. 2). Despre alegerea esențelor lemnoase pentru
ruguri, ca și despre construirea acestora, pot fi găsite informații suplimentare la V. Bel, Fr. Blaizot, C. Bonnet,
M.-E. Gagnol, P. Georges, J.-L. Giselon, R. Lisfranc, A. Richier, A. Wittmann, L'étape de la crémation: les
bûchers funéraires, în: Fr. Blaizot (ed.), Pratiques et espaces funéraires dans le Centre et le Sud-Est de la Gaule
durant l'Antiquité, Gallia 66-1, Paris, p. 114-118.
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Digresiune privitoare la mormintele de înhumație din necropolele dacice. În
contextul explicațiilor oferite mai sus pentru înhumații din cimitirele secolelor II-III, se poate
aminti și disputa deschisă în urma dezvelirii cimitirului dacic de epocă romană, de la Poienești17.
Acum aproape 7 decenii, în necropola din secolele II-III de la Poienești, cercetată și
publicată de către profesorul Radu Vulpe, au fost găsite 138 de morminte de incinerație și 23
de înhumație, dintre care ultimele pot fi structurate astfel: 17 morminte de copii (două
distruse; 6 orientate N-S) și 6 morminte de adulți (unul distrus, trei fără inventar și 2 orientate
N-S, ca și în cazul de la Braniște)18. Autorul a atribuit dacilor mormintele de copii, pentru ca,
separat, înhumările de adulți să fie considerate ca aparținând secolului al IV-lea19. Pe de altă
parte, până acum, după știința noastră, scheletele din mormintele de înhumație nu au fost
expertizate antropologic20.
R. Vulpe explică situația sesizată prin faptul că cei înhumați reprezentau o populație
inferioară social (sclavi, pauperi), care nu ar fi avut posibilitatea incinerării, iar în ceea ce
privește copiii, prin vârstă, aceștia se aflau într-o ipostază subordonată, la care incinerația era
exclusă21.
După descoperirea de la Poienești a urmat o a doua, similară, cea a cimitirului dacic
din epoca romană de la Gabăra – Moldoveni (fost Gabăra – Porcești), unde, pe lângă 62 de
morminte de incinerație, au fost scoase la lumină și 36 de înhumați. Scheletele erau așezate pe
spate și aveau o orientare variată (două pierdute)22.
La începutul celui de-al șaselea deceniu al secolului trecut, reluând și dezvoltând teza
profesorului Ion Nestor23, prin care se susținea apartenența sarmatică a mormintelor de
înhumație descoperite la Poienești și Gabăra, Gheorghe Bichir a elaborat o întreagă
construcție ideatică, în care, rezumând, se pretinde și se încearcă argumentarea prezenței
fizice a sarmaților în interiorul comunităților tribale dacice24.
Inițial, unii dintre cercetători au acceptat supoziția lansată de către Gh. Bichir, pentru
ca, ulterior, din motive pe care le voi arăta, să o respingă. De exemplu, profesorul D. Protase,
într-o primă etapă, agrează prezența sarmaților în necropolele dacice datate în secolele II-III,
dar numai la copii și doar la cele aflate în răsăritul Carpaților25, pentru ca, în urma unor noi și
solide argumentări contrare, să fie de acord că toate mormintele de copii de la Poienești și
Gabăra au aparținut dacilor26.
De fapt, aserțiunea lui Gh. Bichir este greu de probat și de admis pentru toți cei care sau ocupat de istoria societății primitive, întrucât, prin organizarea socială, se aproba cu
dificultate sau chiar se respingea solicitarea unui individ de a i se permite admiterea și
17

R. Vulpe, Săpăturile de la Poienești din 1949, în „Materiale”, I, Ed. Academiei Române, București, 1953, p.
213-506.
18
Ibidem, p. 311-418.
19
Ibidem, p. 497 și 505.
20
Ibidem, p. 468.
21
Ibidem.
22
I. Antonescu, Șantierul arheologic de la Gabăra, în „Materiale”, VII, 1961, p. 450; V. Ursachi, Contribuții la
problema ritului de înmormântare la carpo-daci, în „Carpica”, II, 1969, p. 200.
23
I. Nestor, Sarmații, în Istoria României, I, Ed. Academiei Române, București, 1960, p. 678-680.
24
Gh. Bichir, Unele observații cu privire la necropolele de tip Poienești din Moldova și relațiile acestor
necropole cu lumea sarmatică, în „SCIV”, XII, 1961, 2, p. 262: „Caracterul sarmatic al cimitirului de la
Poienești este confirmat și de practicarea deformării craniului la unii indivizi îngropați aici”; Gh. Bichir, Cultura
carpică, Ed. Academiei Române, București, 1973, p. 36-44 și 176.
25
D. Protase, Riturile funerare la daci și daco-romani, Ed. Academiei Române, București, 1971, p. 152 și 167170. Mai menționăm că în cimitirul daco-roman de la Obreja au fost dezvelite și patru schelete de copii, dintre
care doi erau cu dentiția de lapte ! (Cf. D. Protase, Așezarea și cimitirul daco-roman de la Obreja (Transilvania).
O nouă dovadă despre permanența populației autohtone în Dacia romană și postromană, în „ActaMN”, VIII,
1971, p. 147).
26
D. Protase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Cîmpie. Contribuție la problema continuității în
Dacia, Ed. Academiei, București, 1976, p. 75-84.
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integrarea într-o altă comunitate gentilică decât cea de origine27.
Însă, cotitura radicală privitoare la înhumările din necropolele de tip Poienești a avut
loc după anul 1968, când I. Ioniță și V. Ursachi, plecând de la descoperirile concludente de la
Văleni și Gabăra, cărora li s-a adăugat, ulterior, și cea de la Săbăoani, au demonstrat că
mormintele respective au aparținut, indubitabil, unei populații dacice28.
În aceeași vreme, argumentației utilizate de către cei doi autori mai sus-menționați li sa adăugat în sprijin și cea rezultată în urma analizei antropologice a scheletelor de la Gabăra,
care a confirmat că nu s-a întâlnit la acestea deformarea artificială a craniilor29.
Nu putem omite și descoperirea de la Enisala (Dobrogea), unde, într-un cimitir
autohton din secolele I-II, au fost dezvelite 37 de morminte de incinerație și 9 de înhumație,
dintre care 8 au aparținut unor copii care nu depășeau vârsta de unu – doi ani (infans I)30.
Și pentru cimitirele din Dacia romană se indică aceeași origine dacică a mormintelor
de înhumație, cum a fost foarte clar în cazul de la Locusteni, cu cele 75 de schelete ale unor
copii (25,87%), așezați pe spate, cu mâinile pe lângă corp, orientați predilect N-S, ca și în
cazul celui de la Braniște (60,97%)31.
În articolul său despre descoperirea de la Enisala, M. Babeș făcuse un alt pas spre
soluționarea problematicii mai sus-prezentate32, atunci când a făcut referire la informația
rămasă de la Plinius cel Bătrân (Nat. Ist., VII, 15, 68): „Hominem priusquam genito dente cremari
mos gentium non est” (= „Nu se obișnuiește să fie incinerat un om dacă nu i-au ieșit dinții”)33.
Același autor antic mai adaugă că „La romani, incinerarea nu este o rânduială veche: altădată
morții erau înhumați ... Și totuși multe familii au păstrat vechile rituri ...” (VII, 55, 87)34.
Mai este de subliniat și o altă relatare a lui Plinius (Nat. Hist., XI, 63, 166), în
completarea celor de mai sus, din care reiese că oamenii puteau fi incinerați doar după
împlinirea vârstei de șapte luni, când căpătau dinții de lapte: „În timp ce restul animalelor se
nasc cu dinți, la om aceștia apar în luna a șaptea”35.
După cum am amintit anterior, datina prezentată mai sus a fost atestată încă din
preistorie (Epoca bronzului, Hallstatt), când s-a remarcat înhumarea specială a copiiilor36,
27

É. Durkheim, Formele elementare ale vieții religioase, trad. Magda Jeanrenaud și S. Lupescu, Ed. Polirom,
Iași, 1995, p. 107 și urm., 143; A. Van Gennep, op. cit., trad. Lucia Berdan și Nora Vasilescu, Ed. Polirom, Iași,
1996, p. 34-43.
28
I. Ioniță și V. Ursachi, Noi date arheologice privind riturile funerare la carpo-daci, în „SCIV”, 19, 1968, 2, p.
213-220; I. Ioniță și V. Ursachi, op. cit. (Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi), p. 95 și 98; I. Ioniță, Din
istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est-carpatic în secolele II-IV e.n., Ed. „Junimea”, Iași, 1982,
p. 63-70; I. Ioniță, Relațiile dacilor liberi cu romanii, sarmații și cu germanii, în Istoria Românilor2, II
(coordonatori D. Protase și A. Suceveanu), Ed. Științifică, București, 2010, p. 486; V. Ursachi, Săbăoani.
Monografie arheologică, II, Ed. „Demiurg”, Iași, 2010, p. 48 și 90-92; D. Spânu, Dezbaterea necropolei din
secolele II-III de la Poienești în istoriografia românească, în Despina Măgureanu, D. Măndescu, S. Matei,
Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea Babeș at his 70th anniversary, Ordessos,
Pitești, 2011, p. 153-170 (trecere în revistă a problematicii); D. Spânu, Probleme ale cronologiei necropolelor
Poienești-Vârteșcoiu, în „Musaios”, 17, 2012, p. 123 (cimitirele respective sunt considerate birituale).
29
Olga Necrasov și D. Botezatu, Studiul scheletelor din mormintele de înhumație din necropola de la Gabăra, în
„Carpica”, 2, 1969, p. 203-205.
30
M. Babeș, op. cit., p. 24-28 și 36-37.
31
Gh. Popilian, op. cit., p. 103-105.
32
M. Babeș, op. cit., p. 33, nota 58.
33
Plinius, Naturalis Historia. Enciclopedia cunoștințelor din Antichitate, II, Ed. Polirom, Iași, 2001, VII (trad.
Ștefania Ferchedău), p. 37.
34
Ibidem, p. 58.
35
Ibidem, XI (trad. T. Dinu), p. 208.
36
B. Dedet, La mort du nouveau-né et du nourraisson dans le sud de la France Protohistoriques (IXe – Ier siècles
avant J.C.), în F. Gusi, S. Muriel, C, Olarià, (eds.), Nasciturus, infans, puerulus, vobis mater terra. La muerte en
la infancia. La mort et l'enfance, Pub. Diput. Prov. Castellon, Castellon, 2008, p. 143-182; N. Baills-Talbi și V.
Dasen, op. cit., p. 605; M. Chmiel-Chrzanowska, Who are you child ? Children from the Wielbark culture site in
Cecele, în „Archaeologia Polona”, 51-52, 2013-2014 (2016), p. 28-34. Vezi și observațiile făcute asupra
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obicei perpetuat și în La Tène, la societatea dacică, după cum este dovedit și prin descoperiri
ca cea Brad37, sau, mai recent, cea de la Hunedoara38.
Cât privește mormintele de înhumație ale unor indivizi maturi, apărute rarisim și în
necropolele dacice din secolele II-III, trebuie să recunoaștem că în momentul de față nu putem
propune o ipoteză viabilă, dar că vom încerca să revenim asupra acestei interesante teme de
cercetare.
În urma celor expuse despre mormântul de înhumație găsit în tumulul nr. 4 de la
Braniște – Nemțișor, se poate afirma că, în acest caz, se întâlnește o rară coincidență a
documentului arheologic, atât cu analiza antropologică, cât și cu izvorul antic.
ABOUT THE BIRITUALISM AGAIN
As is well known, burial has a most prominent position among the rites of passage, which explains why
it also enjoys, alongside other particular domains, special consideration on part of archaeology.
The archaeological research carried out in the ancient cemetery from Braniște–Nemțișor (Neamț
County), attributed to the Carpathian tumuli culture (4th century AD), has revealed a particular case: even though
the necropolis is characterised by the use of incineration, it was truly surprising to discover an inhumation tomb
alongside an incineration one, both housed by the same barrow.
Tumulus no. 4, first explored in 1992, even though largely eroded by agricultural works, it nevertheless
yielded several archaeological complexes. Foremost was a platform of fired earth, corresponding to an
incineration pyre. Other notable discoveries were the numerous pits (23) that were in some cases located outside
of the area with fire debris, in other cases preceded it, or even ran through it; it can be assumed that some of the
pits were used for implanting the poles that supported the pyre.
Outside of the fire-debris area, as well as under the aforementioned pits, right on top of the living floor,
a skeleton was discovered, which belonged to a foetus according to the anthropological analysis.
The inhumation of small children has been recorded in Europe as early as the Neolithic period, and
continued until much later times, during the age of the Roman Empire, as has also been also documented in
Daco-Roman necropoleis of the 2nd–3rd centuries AD.
The funerary structure, which supported the pyre and the cot on which the deceased lay, was erected
right after the burial of the foetus. This was followed by the incineration and the covering of all the remains with
a layer of earth, which in time was destroyed by the aforementioned agricultural activity.
From the brief exposition above, it can be stated that the necropolis from Braniște–Nemțișor was of the
incineration type. However, this rite does not exclude the use of inhumation, on account of certain customs that
often can only by presumed.
We can also mention the controversy regarding the Sarmatian or Dacian inhumations in the cemeteries
from Roman and Free Dacia.
Drawing from the considerations concerning the inhumation tomb from Braniște, it can be stated that in
this case we have a rare instance of an agreement between the archaeological record, the anthropological analysis
and the ancient source.

grupului Tarnobrzeg (Ha A), unde, în cazul cimitirului de incinerație de la Bachórz-Chodorówka, au fost găsite
și două morminte de înhumație, aparținând unor copii (Cf. M. Gedl, Die jüngere Bronzezeit in Ortteil den
polnischen Karpaten, în C. Kacsó (ed.), Der Nordkarpatischen Raum in der Bronzezeit, Symposium Baia Mare,
7.-10. Oktober 1998, Bibliotheca Marrnatia I, Baia Mare, 2001, p. 336-338); A. Rustoiu, Settlements of Life and
Death in Late Iron Age Sites from Sighișoara Regin (Mureș County – Romania), în F. Gogâltan, S.-C. Ailincăi
(eds.), Settlements of Life and Death from Prehistory to Middle Ages, Proceedings of an International
Colloquium Tulcea, 25th – 28th of May 2016, Mega, Cluj-Napoca, p. 314 și 322 (Sighișoara – Wietenberg).
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V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bibliotheca Thracologica X, București, 1995, p. 261 (Gr.
16, S XVIII) și 263 (S XXI), cu datarea în secolele I a.Chr. – I p.Chr.
38
V. Sîrbu, D. Dăvîncă, V. Sîrbu, Copii înhumați, copii incinerați la geto daci: descoperiri arheologice și
posibile interpretări, în ArheoVest I (In memoriam Liviu Măruia, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie,
Timișoara, 7 decembrie 2013), JATEPress Kiadó, Szeged, p. 200: la Hunedoara, în „Grădina Castelului”, au fost
găsiți 20 de copii înhumați, care nu atinseseră vârsta de un an.
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Pl. I. Branişte – Nemţişor. Tumulul nr. 4: Planul general al necropolei.
Pl. II. Branişte – Nemţişor. Tumulul nr. 4: A. Planul general: 1, pământ acoperit cu cenuşă şi cărbuni
(complexul nr. 1); 2, oase arse; 3, ceramică arsă secundar; 4, groapă; 5, dungă de arsură neagră şi cărbune;
6, groapa cu mormântul de înhumaţie. B. Planul mormântului de înhumaţie; C. Profilul nordic al axului EV: 1, sol arabil, cenușiu deschis; 2, sol dens castaniu-închis, cu pigmenţi; 3, groapă; 4, dungă de arsură
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neagră; 5, sol dens negru (de „scursură”); 6, sol dens de culoare galbenă; 7, sol viu de culoare galbenă,
amestecat cu pietriş. D. Profilul vestic al axului N-S: 1, sol arabil, cenuşiu deschis, sfărâmicios; 2, dungă de
arsură; 3, sol dens castaniu închis, cu pigmenţi; 4, sol dens negru (de „scursură”); 5, groapă; 6, sol dens de
culoare galbenă; 7, solul viu de culoare galbenă, amestecat cu pietriş.
Pl. III. Branişte – Nemţişor. Tumulul nr. 4: 1-2, oale (21928, 21934); 3, cană deformată (21935); 4, castron
fragmentar (21933); 5, ulcior (21936); 6, amforetă (21932). Toată ceramica a fost lucrată cu roata.

Pl. I. Braniște-Nemțișor. Planul general al necropolei.
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Pl. II. Braniște-Nemțișor. Tumulus no. 4: A. Planul general: 1, pământ acoperit cu cenuşă şi cărbuni (complexul
nr. 1); 2, oase arse; 3, ceramică arsă secundar; 4, groapă; 5, dungă de arsură neagră şi cărbune; 6, groapa cu
mormântul de înhumaţie. B. Planul mormântului de înhumaţie; C. Profilul nordic al axului E-V: 1, sol arabil,
cenușiu deschis; 2, sol dens castaniu-închis, cu pigmenţi; 3, groapă; 4, dungă de arsură neagră; 5, sol dens negru
(de „scursură”); 6, sol dens de culoare galbenă; 7, sol viu de culoare galbenă, amestecat cu pietriş. D. Profilul
vestic al axului N-S: 1, sol arabil, cenuşiu deschis, sfărâmicios; 2, dungă de arsură; 3, sol dens castaniu închis, cu
pigmenţi; 4, sol dens negru (de „scursură”); 5, groapă; 6, sol dens de culoare galbenă; 7, solul viu de culoare
galbenă, amestecat cu pietriş.
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Pl. III. Branişte – Nemţişor. Tumulul nr. 4: 1-2, oale (21928, 21934); 3, cană deformată (21935);
4, castron fragmentar (21933); 5, ulcior (21936); 6, amforetă (21932). Toată ceramica a fost lucrată cu roata.
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